ખેતી નિયામકશ્રીિી કચેરી
કૃનિભવિ, ગાાંધીિગર.
પાક શાખા
પ્રકરણ-૧ પ્રસ્તાવિા
 ભારત સરકારશ્રીએ તા.૧૨/૧૦/૨૦૦૫થી અમલમાાં આવેલ તે પ્રમાણે માહિતી અનધકાર
ુ બ ભારતિો કોઇ પણ િાગહરક નિયત ફી
અનધિીયમ, ૨૦૦૫િી રચિા કરે લ છે જે મજ
ચ ૂકવી અથવા ગરીબી રે ખાથી િીચે જીવતો િોય તો નવિા મ ૂલ્યે સરકારશ્રી પાસેથી
માહિતી માગી શકે છે .
 આ પસ્ુ સ્તકા દ્વારા ખેતી ખાતાિે લગતી માહિતી િાગહરકો મેળવી શકે તે અંગે િી નવગત
આપવાિો પ્રયત્િ કરવામાાં આવેલ છે .
 આ પસ્ુ સ્તકા માહિતી મેળવવા ઇચ્છતા ભારતિા કોઇપણ િાગહરકિે ઉપયોગી િીવડશે.
 આ પસ્ુ સ્તકામાાં પ્રકરણ ૧ થી ૧૭માાં માહિતી પત્રકવાર અિે મદ્દુ ાવાર આપવામાાં આવેલ
છે . સદરહુ માહિતી અધ્યતિ કરવામાાં આવી રિી છે .
ુ રાતી િકલમાાં તેમજ આ અંગે િા
 આ અંગે માહિતી આર.ટી.આઇ.એક્ટ ૨૦૦૫િી ગજ
ુ બ વ્યાખ્યાઓ ધ્યાિે લેવાિી રિેશે.
નિયમો દશાા વવામાાં આવેલ છે . તે મજ
 આ પસ્ુ સ્તકામાાં ઉપલબ્ધ િ િોય તે માહિતી મેળવવા માટેિી કાયાપધ્ધનત કઇ માહિતી
માગી છે તેિા આધારે કિી શકાશે. અરજી પત્રકિી ફી રૂ.૨૦.૦૦ છે અિે એક પાિાદીઠ
માહિતીિા રૂ.૨.૦૦ તેમજ સીડી અથવા ફ્લોપીમાાં માહિતી માટે રૂ. ૫૦.૦૦ ફી પેટે
ચ ૂકવવાિા રિેશે. ગરીબી રે ખાિી િીચે જીવતા િાગહરકે કોઇપણ પ્રકારિી ફી ચ ૂકવવાિી
રિેતી િથી પરાં ત ુ પોતે ગરીબી રે ખા િેઠળ જીવે છે તે અંગે િો આધાર રજુ કરવાિો રિેશે.

પ્રકરણ-૨ શાખાિી નવગતો, કાયો અિે ફરજો
ઘાસચારા નવકાસ કાયાક્રમ પાક નવભાગિી યોજિા છે . જેમાાં રાજ્યિા તમામ
ૂ ોિે જુવાર, મકાઇ, રજકો અિે રાજકા બાજરી પાકો માટે
ખાતેદાર ખેડત
ઘાસચારા કીટસ નવતરણ કરવામાાં આવે છે .
ુ ય ઉદે શઃ
યોજિાિો મખ્
ુ વત્તાવાળા બબયારણથી ઘાસચારાિા પાકિી ખેતીિે ઉત્તેજિ
સારી ગણ
ુ વતા ધરાવતા દાણા તેમજ ઘાસચારાન ાંુ ઉત્પાદિ વધારવાિો
આપી ઉત્તમ ગણ
છે .
o કાયો અિે ફરજો :
 ઘાસચારા નવકાસ કાયાક્રમ રાજય સરકાર દ્વારા ચાલતી પ્લાિ યોજિા છે .
 અનધક ખેતી નિયામકશ્રી (નવ.) ગાાંધીિગર આ યોજિાિી રાજ્યકક્ષાિી
તાાંનત્રક કામગીરી સાંભાળે છે .
 યોજિા અંતગાત નપ્ર-બજેટ નિયત કરી સરકારશ્રીિે દરખાસ્ત કરવામાાં
ુ બ યોજિાકીય કામગીરી માટે ઠરાવ
આવે છે . માંજૂર થયેલ જોગવાઈ મજ
થાય છે .
ુ બ જીલ્લાઓિે ભૌનતક અિે િાણાાંકીય લક્ષાાંક
 માંજૂર થયેલ જોગવાઈ મજ
ુ બિી યોજિાકીય
ફાળવવામાાં આવે છે . તથા ઠરાવમાાં દશાા વ્યા મજ
કામગીરી કરવા જીલ્લા ખેતી અનધકારીશ્રીિે જણાવવામાાં આવે છે .
 યોજિા અંતગાત થયેલ ભૌનતક અિે િાણાાંકીય લક્ષાાંક પ્રગનતન ાંુ
મોિીટરીંગ કરવામાાં આવે છે

 પ્રકરણ-૩ અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી સત્તાઓ અિે ફરજો
અ.નં.
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.

અધિકારી/કર્મચારીનો

નાણાંકીય

વહીવટી

હોદ્દો

સત્તા

સત્તા

અન્ય સત્તા

ફરજો

અધિક ખેતી ધનયાર્ક

યોજના

(ધવ.)

અર્લીકરણ

સંયક્ુ ત ખેતી ધનયાર્ક

યોજના

(યાંધિક)

અર્લીકરણ

નાયબ ખેતી ધનયાર્ક

યોજના

(કપાસ)

અર્લીકરણ

ર્દદનીશ ખેતી ધનયાર્ક

યોજના

(કપાસ)

અર્લીકરણ

ખેતી અધિકારી (કપાસ)

યોજના
અર્લીકરણ

પ્રકરણ-૪
કાયો કરવા માટેિા નિયમો, નવનિમયો, સ ૂચિાઓ, નિયમસાંગ્રિ અિે દફતરો
(૧) ગુજરાત ધસધવલ સવીસ રૂલ્સ
(૨) સરકારશ્રીના ઠરાવ
(૩) એસ.ઓ.ફાઇલ
(૪) પરરપિો

પ્રકરણ-૫
િીનત ઘડતર અથવા િીનતિા અમલ સબાંધી જિતાિા સભ્યો સાથે સલાિપરામશા અથવા તેમિા પ્રનતનિનધત્વ માટેિી કોઇ વ્યવસ્થા િોય તો તેિી
નવગત
-----------નથી---------પ્રકરણ-૬
જાિેર તાંત્ર અથવા તેિા નિયાંત્રણ િેઠળિી વ્યસ્ક્તઓ પાસેિા દસ્તાવેજોિી
કક્ષાઓ અંગેન ુ પત્રક
--------નથી----------

પ્રકરણ-૭
યોજિાિા ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડા , પહરિદ, સનમનતઓ અિે અન્ય સાંસ્થાઓન ાંુ પત્રક
---------- િથી-------------

પ્રકરણ-૮
જાિેર માહિતી અનધકારીન ાંુ િામ, િોદ્દો અિે અન્ય નવગતો
 શ્રી એર્. એસ. પ્રજાપધત
નાયબ ખેતી ધનયાર્ક (તેલીબીયાં)
રૂર્ નં-૩૧૧,પાક ધવભાગ,
ખેતી ધનયાર્કશ્રીની કચેરી, કૃધિભવન,
ચ-રોડ, સેક્ટર ૧૦-એ,
સંપકમ - ૦૭૯-૨૩૨-૫૬૧૫૫

પ્રકરણ-૯
ુ રવાિી કાયાપધ્ધનત
નિણાય લેવાિી પ્રહક્રયામાાં અનસ
૧. નોંિ
૨. મુસદ્દો ર્ંજૂર કરાવવો
૩. અર્લીકરણ
૪. ધનણમય લેનાર અંધતર્ સત્તાધિકારી ખાતાના વડા છે .
ધનણમય લેવાની સત્તા નીચે મુજબ છે .
ખેતી ધનયાર્ક

અધિક ખેતી ધનયાર્ક

સંયક્ુ ત ખેતી ધનયાર્ક

નાયબ ખેતી ધનયાર્ક

ર્દદનીશ ખેતી ધનયાર્ક

ખેતી અધિકારી

ધસનીયર/હેડ કલાકમ

પ્રકરણ-૧૦
અનધકારીઓ અિે કમાચારીઓિી માહિતી પસ્ુ સ્તકા
ક્રર્

અધિકારી અને કર્મચારીનુ નાર્

હોદ્દો

૧.

શ્રી ડી. વી. બારોટ

અધિક ખેતી ધનયાર્ક (ધવ.)

૨.

શ્રી આર. પી રાજપુત

સંયક્ુ ત ખેતી ધનયાર્ક (યાંધિક)

૩.

શ્રી એર્.આર.પરર્ાર

ના.ખે.ધન (કપાસ)

૪.

શ્રી એન. કે ર્હોરીયા

ર્દદનીશ ખેતી ધનયાર્ક (કપાસ)

૫.

સુશ્રી ઝીલ એ. ર્ોઢ

ખેતી અધિકારી

પ્રકરણ-૧૧
ુ બ મિેિતાણાિી પધ્ધનત સહિત દરે ક
નવનિયમોમાાં જોગવાઇ કયાા મજ
અનધકારીઓ અિે કમાચારીિે મળત ુ માનસક મિેિતાણ ુ
ક્રર્

અધિકારી અને કર્મચારીનુ નાર્

પગાર

૧.

શ્રી ડી. વી. બારોટ

૩૭,૪૦૦- ૬૭,૦૦૦ (૮૯૦૦ ગ્રેડ પે)

૨.

શ્રી આર. પી રાજપુત

૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૭૬૦૦ ગ્રેડ પે)

૩.

શ્રી એર્.આર.પરર્ાર

૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ (૬૬૦૦ ગ્રેડ પે)

૪.

શ્રી એન. કે ર્હોરીયા

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૫૪૦૦ ગ્રેડ પે)

૫.

સુશ્રી ઝીલ એ. ર્ોઢ

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦ ગ્રેડ પે)

પ્રકરણ-૧૨
પ્રત્યેક સાંસ્થાિે ફાળવેલ અંદાજપત્ર
યોજનાનુ નાર્ :
ઘાસચારા ધવકાસ કાયમક્રર્

ધપ્ર બજેટ દરખાસ્ત (૨૦૧૯-૨૦)

બજેટ બુકર્ાં ર્ંજૂરી (૨૦૧૯-૨૦)

(રૂ. લાખર્ાં)

(રૂ. લાખર્ાં)
૫૫૦.૦૦

૫૫૦.૦૦

પ્રકરણ-૧૩
સિાયકો કાયાક્રમોિા અમલ અંગેિી પધ્ધનત
પહરનશષ્ટ-૧
એજીઆર-૫૯ ઘાસચારા નવકાસ કાયાક્રમ (પ્લાિ) સિાય યોજિા વિા-૨૦૧૯-૨૦
 આ યોજનાનો અર્લ રાજયના તર્ાર્ જજલ્લાઓર્ાં ક્રવાનો રહેશે.
 આ યોજનાનાં ધનયંિણ અધિકારી ખેતી ધનયાર્ક્શ્રી રહેશે તથા યોજનાના તર્ાર્ ઘટકોની
અર્લીક્રણ પ્િધત ધનયત ક્રવા ખેતી ધનયાર્ક્શ્રીને અધિકૃત ક્રવાર્ાં આવે છે અને
યોજનાનાં અર્લીકરણ બાબતર્ાં કોઇ મુદ્દો ઉપધસ્થત થાય તો તેર્નો સંપકમ સાિવાનો
રહેશે.
 આ યોજનાના તર્ાર્ ઘટકો ર્ાટે જજલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી અર્લીકરણ અધિકારી
રહેશે. ર્ોધનટરીંગ સંયક્ુ ત ખેતી ધનયાર્કશ્રી(ધવસ્તરણ) દ્વારા કરવાનુ રહેશે.
 સબંધિત નોડલ એજન્સીને ગ્રાન્ટ ફાવવવા ર્ાટે ખેતી ધનયાર્કશ્રીને અધિકૃત કરવાર્ાં આવે
છે .
ૂ ે અરજી પિક ર્ંજુરી અથે સંબધં િત કચેરીર્ાં રજુ કરશે. અરજીર્ાં ખેડુતે
 લાભાથી ખેડત
સર્ાન હેત ુ વાવા ઘટક ર્ાટે અન્ય યોજનાર્ાંથી અગાઉ ધનયત કરે લ સર્યર્યામદાર્ાં
સહાય ર્ેવવેલ નથી તે બાબતનો પ્રર્ાણપિ/દાખલો આપવાનો રહેશે અને તેની અરજી
ર્ંજુરી સર્યે ગ્રાર્સેવકે ચકાસણી કરવાની રહેશે.
 ચાલુ નાણાકીય વિમર્ાં આ યોજના હેઠવના પરરધશષ્ટ -૨ર્ાં કોલર્-૫ર્ાં દશામવેલ
સર્યર્યામદાને ધ્યાને લઈ ખાતા દીઠ એક વાધિિક સર્ય્ર્યામદા વાવા કોઈ એક ઘટક અને
તે ધસવાયના પણ કોઈ એક ઘટક એર્ વધુર્ાં વધુ કુલ બે ઘટકોનો લાભ આપી શકાશે.
 પરરધશષ્ટ -૨ર્ાં કોલર્-૫ર્ાં જણાવ્યા અનુસાર એક વાધિિક સર્યગાવા ધસવાયના પ્રયયેક
ઘટક ર્ાટે તાલુકા અર્લીકરણ અધિકારીએ ગાર્વાઇઝ લાભાથીનુ નાર્, ખાતા નંબર,
સહાયની રકર્,લાભ આપ્યાનુ વિમ ધવગેરે ધવગતો િરાવતુ રઝીસ્ટર ધનભાવનાનુ રહેશે.
 આ યોજના હેઠવના ઘટકોના સહાયના િોરણો આસાથેના પરરધશષ્ટ -૨ મુજબના રહેશે.


લાભાથીના બેંક એકાઉન્ટર્ાં બારોબાર સહાયની રકર્ જર્ા થાય તેવા (એટસોસમ
ધસવાયના) ઘટકો ર્ાટે અરજીનો નમુનો આ સાથેના પરરધશષ્ટ-૩ મુજબ રહેશે અને તેના
અર્લ ર્ાટેની કાયમ પધ્િધત આ સાથેના પરરધશષ્ટ ૪ મુજબ રહેશે

 ર્ોટા ભાગે રાજ્યર્ાં લીલો ઘાસચારો દા.ત. બાજરી,ર્કાઇ,જુવાર રજકોઅને ઓટ વગેરે
ખેડુતો દ્વારા કરવાર્ાં આવે છે જેથી આયોજના હેઠવ લીલાઘાસચારાનુ ઉયપાદન ખેડુતો
દ્વારા પોતાના ખેતરર્ાં કરવાનુ રહેશે.તથા ર્કાઇ,બાજરી અને જુવારના પાકોના બબયારણને
પ્રોયસાહન આપવાનુ રહેશે.

 ઘાસચારા રકટર્ાં ફક્ત ઘાસચારા બબયારણનો જ સર્ાવેશ કરવાનો રહેશે.
 એક લાભાથીને ખાતાદીઠ વધુર્ાં વધુ બે એકર ના ધવસ્તાર ર્ાટે ની કીટ ર્વવા પાિ રહેશે.
 ઘાસચારા રકટર્ાં ૭૫% રકર્ની સહાય આપવાની રહેશે.
 ઘાસચારા રકટ ર્ાં બાકીની ૨૫% રકર્નો રહસ્સો ખેડુતે ભોગવવાનો રહેશે.
 ઘાસચારા રકટર્ાટે બબયારણની ખરીદી અને રકટ બનાવવાની કાર્ગીરી ગુજરાત રાજ્ય
બીજ ધનગર્ દ્વારા ગાંિીનગર દ્વારા કરવાની રહેશે.
 ગ્રામ્ય કક્ષાએ દૂ િ ર્ંડવીના અસરકારક ધવસ્તારને પ્રાિાન્ય આપવાનુ ં રહેશે.
 આ યોજના હેઠવની ગ્રાન્ટ ફાવવણી અને નાણાકીય ચુકવણી ર્ાટે નોડલ એજન્સી ગુજરાત
રાજ્યબીજ ધનગર્ લી. ગાંિીનગર રહેશે.
 નોડલ એજન્સીએ ગ્રાન્ટ વપરાશના પ્રર્ાણપિો (યુટીસી) ધનયત નમુનાર્ાં ખેતી ધનયાર્ક,
ગાંિીનગરને સર્યસર ર્ોકલવાના રહેશે.
 ગુણવત્તાયુક્ત બબયારણના ઉયપાદક ઘટકનુ અર્લીકરણ રાજ્યની કૃધિ યુધનવમસીટીઓ
/ગુજરાતરાજ્ય બીજ ધનગર્ વગેરે સંસ્થાઓ દ્વારા કરવાનુ રહેશે.જેર્ાં ૧૦૦%સહાય ર્વવા
પાિ થશે.
 આ યોજનાર્ાં ભારત સરકાર / ગુજરાત સરકાર દ્વારા ર્ાન્ય કરે લ ઘાસચારા પાકની
જાતોનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. જો તે ધસવાયની નવી જાતોનુ ં બબયારણ આપવાનુ ં થાય
તો તે બાબત નીચે મુજબની સધર્ધતએ નક્કી કરવાની રહેશે.
૧. ખેતી ધનયાર્કશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંિીનગર
૨. બાગાયત ધનયાર્કશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંિીનગર
૩. પશુપાલન ધનયાર્કશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંિીનગર
૪. ર્ેનેજજગ ડીરે ક્ટરશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય બીજ ધનગર્ લી., ગાંિીનગર
૫. સંશોિન ધનયાર્કશ્રી, કૃધિ યુધનવધસિટી, આણંદ
૬. સંશોિન ધનયાર્કશ્રી, કૃધિ યુધનવધસિટી, જુનાગઢ
આ યોજનાની કુલ જોગવાઇના ૯૦ ટકા ખચમ ઉપર મુજબના િારા િોરણ મુજબ કરી શકાશે. તથા ૧૦ ટકા
જોગવાઇ ઇનોવેટીવ(નવા પ્રયોગ) ઘટક ર્ાટે વાપરી શકાશે. ઉપર જણાવ્યા મુજબની સધર્તીએઆ બાબતે
નાણાકીય વિમના ઓગષ્ટ ર્ાસ સુિીર્ાં ધનણમય લઈ તે અંગે ર્ંજુરી આપવાની રહેશ.ે

પહરનશષ્ટ-૨
એ.જી.આર. – ૫૯

ઘાસચારા નવકાસ યોજિા (પ્લાિ) સિાયિા ધોરણો

ઘટકિા
ુ :
પિ
અ
.િાં

લાભ
ઘટકનિ
ાંુ ામ

ુ ોરણ
સિાયનધ

હરમાકા સ

મેળવવા
િી
સમયમયાા દા

૧

૨

૧
૨

૩

૪

૫

ગુણવતા યુક્ત બબયારણ ઉયપાદન ખચમ ના ૧૦૦

ગુ.રા.બબ.ની. તથા ક્રુધિ યુધનવસીટી

દર વિે

બીજ ઉયપાદન

% સહાય

ર્ાટે

ઘાસ ચારા

ઘાસચારા બબયારણ જથ્થાની

ગુજરાત રાજ્ય બીજ ધનગર્ એ ખેતી

બબયારણ કીટ

રકર્તના ૭૫% સહાય, વધુર્ા વધુ ધનયાર્કશ્રીના પરાર્શમર્ાં રહીને
રૂ.૧૨૦૦ /એકર દરે ક

તેઓના અધિકૃત ધવકેતા ર્ારફતે

લાભાથીઓને

ૂ ને ધવતરણ કરવાનુ ં
લાભાથી ખેડત

વધુર્ાં વધુ બે એકરની રકટ

રહેશે.

ર્વવા પાિ રહેશે.
ખેતી ધનયાર્કશ્રી બાજરી,
ર્કાઇ,જુવાર,રજકો અને ઓટ
જેવા ઘાસચારા પકોની જાત
સાથેન ુ ં ધનયત રકર્ની ર્યામદાર્ાં
કીટ નક્કી કરશે.

સુકા ધવસ્તારર્ાં કે જ્યાં લીલા
ઘાસચારાની તંગી હોય યયાં
ઘાસચારાને ઉનાળુ પાક તરીકે લઈ
શકાશે.

દર વિે

પહરનશષ્ટ-૩
ભાગ-૧(અરજીનો નમુનો)
અરજદારનુ ં નાર્ઃગાર્ઃતારીખઃપ્રધત,
તાલુકા અર્લીકરણ અધિકારી,
તાલુકા પંચાયત,_________________
ધવિયઃ- સહાય યોજનાર્ાં _________________ ર્ેવવવા ર્ંજુરી આપવા બાબત.
સધવનય ઉપરોકત ધવિય અન્વયે જણાવવાનુ ં કે હુ ં નીચે સહી કરનાર શ્રી _________________
ગાર્ઃ_____________તાલુકો-__________ જજલ્લો-____________નો રહેવાસી અને અનુ. જાતી/અનુ.
ૂ છં. હુ ં ખાતા નંબર_________________ થી
જનજાતી/અન્ય જાતીનો ધસર્ાંત/નાનો/ર્ોટો ખેડત
હે._________________આર_________________જર્ીન િરાવુ ં છં અને ર્ારો બારકોડેડ રે શન કાડમ
નં._________________ છે . તેર્જ _________________બેંકર્ાં ખાતાનંબર _________________ િરાવુ ં છં.
ર્ારા ર્ોબાઇલ નં છે . ર્ે સર્ાન હેત ુ ં ર્ાટે આ ઘટક ર્ાટે આ યોજના/અન્ય યોજના હેઠવ અગાઉ ધનયત
કરે લ સર્યર્યામદાર્ાં સહાય લીિેલ નથી તે અંગેની હુ ં ખાિી આપુ છં. તો ઉપરોકત ધવગતવાવા ઘટકોની
ખરીદ કરવાની ર્ંજુરી આપવા નમ્ર ધવનંધત છે
ૂ ની સહી/અંગુઠો_________________
ખેડત
સાર્ેલ:
(૧) અનુ જાધત/અનુ ં જનજાધતનુ ં પ્રર્ાણપિ(લાગુ પડતુ ં હોય તો.)
(૨) ikisan Portal ધસવાય અરજી કરે લ હોય તો ૮-અ ની નકલ
(૩) બેંક પાસબુકની નકલઅને રદ કરે લ ચેક
ભાગ-ર(ગ્રાર્સેવકનુ ં પ્રર્ાણપિ)
આથી પ્રર્ાણપિ આપવાર્ાં આવે છે કે શ્રી
__________________________________ગાર્ઃ_____________તાલુકો-__________ જજલ્લોૂ ખાતેદાર છે તેર્ના ખાતા નંબરથી_____________ હે. આર.
____________ના ધસર્ાંત/નાનો/ર્ોટો ખેડત
જર્ીન િરાવે છે . તેર્ને એજીઆર (૫૯) યોજનાર્ાં સહાયથી ર્ેવવવા_____________ ઘટક ર્ાટે પાિતા
િરાવે છે / િરાવતા નથી
સ્થવઃતાઃ

/

/

સેજોઃ- ________ તાલુકો__________જજ. _______

ગ્રાર્સેવક

ભાગ-3 (ર્ંજુરી નો હક
ુ ર્) (ઓફીસ કોપી)
આથી પ્રર્ાણપિ આપવાર્ાં આવે છે કે
શ્રી________________________________ગાર્ઃ_____________તાલુકો-__________ જજલ્લો____________ એજીઆર (૫૯) યોજનાર્ાં ________ ઘટક સહાયથી ખરીદવાની ર્ાંગણી મુજબની અરજી
સબબ તર્ાર્ ધવગતો ચકાસવાર્ાં આવી છે અને સહાય ર્ેવવવા પાિતા િરાવતા હોઇ ધનયર્ોનુસાર
ં
યોજનાકીય સહાય ઘટક ર્ાટે ર્ંજુર/નાર્ંજુર કરવા હક
ુ ર્ કરવાર્ાં આવે છે
સ્થવઃતાઃ

/

/
સક્ષર્ અધિકારી ધવસ્તરણ અધિકારી/ એટીવીટી

અધિકારી/જજખેઅ
તાલુકો__________જજ. _______
ભાગ-૪(ર્વે લ ઇનપુટ/સાિનની ધવગત)
ઇનપુટની ધવગત

જથ્થો

બીલ નંબર અને તારીખ

સાર્ગ્રી જ્યાંથી ર્ેવવેલ છે તે
સંસ્થાની ધવગત

રૂબરૂ
ધવસ્તરણ અધિકારી/ગ્રાર્સેવક,____________સેજો
તાલુકો-_____________જજલ્લો-____________

ૂ ની સહી/અંગુઠો
ખેડત

ભાગ-પ (યોજના હેઠવની સહાયની રકર્ ચુકવવા ર્ાટેનો આદે શ/હક
ુ ં ર્ )
આથી પ્રર્ાણપિ આપવાર્ાં આવે છે કે શ્રી
__________________________________ગાર્ઃ_____________તાલુકો-__________ જજલ્લો____________ એજીઆર (૫૯) યોજનાર્ાં ________ ઘટક સહાયથી ખરીદવાની ર્ાંગણી મુજબની અરજી
સબબ તર્ાર્ ધવગતો ચકાસવાર્ાં આવી છે અને સહાય ર્ેવવવા પાિતા િરાવતા હોઇ ધનયર્ોનુસાર
ં
યોજનાકીય સહાય રૂ. __________ અંકે રૂપીયા ____________________ર્ંજુર કરવાર્ાં આવે છે . આ
લાભાથીના.................................................... બેંકર્ાં એકાઉન્ટ નંબર............................................ ર્ાં
નોડલ એજન્સીએ સદર હુ ં રકર્ જર્ા કરાવવાની રહેશે.
સ્થવઃતાઃ

/

/
તાલુકા અર્લીકરણ અધિકારી/જજખેઅ
તાલુકો__________જજ. _______

એજીઆર- (૫૯) ઘાસચારા નવકાસ યોજિા (પ્લાિ)યોજિાિી અમલીકરણ પધ્ધનત
પહરનશષ્ટ-૪
ુ વવાિા ઘટકો
(અ)વ્યહકતગત લાભાથી લક્ષી અિે લાભાથીિા બેંક એકાઉન્ટમાાં બારોબાર સિાય ચક
અમલીકરણ માટે િી કાયાપધ્ધનત
આ કાયમપધ્િધત હેઠવ આવરી લેવાયેલ ઘટકો-નીલ
(૧) અરજીઓ મેળવાવિી પધ્ધનત (અરજી પત્રકિા ભાગ-૧)


ૂ ોએ પોત - પોતાની બાયોર્ેટ્રીક ઓવખના
(ક) iKhedut પોટમ લ ઉપર રજીટમ ડમ થયેલા ખેડત
આિારે ઓનલાઇન અરજીઓ કરી, પ્રીન્ટ આઉટ ર્ેવવી , સહી / અંગુઠો કરી (અનુસબુ ચત જાધત /
જનજાધતના અરજદારે જાતીના દાખલા સહ) સબંધિત કચેરી ખાતે રજુ કરવાની રહેશે



(ખ) અન્યથા અરજદારે ધનયત નમુનાર્ાં સબંધિત કચેરી ખાતે અરજી (અનુસબુ ચત જાધત /
જનજાધતના અરજદારે જાતીના દાખલા સહ) રજુ કરવાની થશે, કચેરીના અધિકૃત
કર્મચારી/અધિકારીએ તા. ૨૦.૨.૨૦૧૪ના જી.આર. કર્ાંકઃપરચ-૧૦૨૦૧૪-૩૪-ક-૫ મુજબ સયવરે
i-khedut પોટમ લ પર પોતાના login account ર્ાંથી ઓનલાઇન નોંિણી કરવાની રહેશે

(ર) અરજીઓિી ચકાસણી અંગે િી કાયા પધ્ધનત (અરજી પત્રકિા ભાગ-ર)
 સબંધિત કચેરીના જવાબદાર કર્મચારી/અધિકારીએ ધપ્રન્ટ થયેલી ઓનલાઇન કે રૂબરૂર્ાં ર્વે લ
અરજીઓની યોજનાની જોગવાઇઓ અનુસાર ચકાસણી કરી દરે ક અરજીપિકની પાિતા /
બબનપાિતા ધનિામરીત કરવાની રહેશે અને તદાનુસાર i-khedut પોટમ લ ર્ાં પોતાના લોગઇન
એકાઉન્ટર્ાં યોજના હેઠવની અરજીઓનુ ં સ્ટેટસ અપડેટ કરવાનુ ં રહેશે
(૩) અરજીઓિી માંજુરી અંગે િી કાયાપધ્ધનત (અરજી પત્રકિા ભાગ-૩)
 ધનયત સર્ય ર્યામદાર્ાં ર્વે લ કુલ પાિતા િરાવતી અરજીઓની સંખ્યા યોજના હેઠવ જે તે
ઘટકના જજલ્લા/ તાલુકા પ્રર્ાણે લક્ષાંક કરતા ઓછી હોયતો લક્ષાંકની ર્યામદાર્ાં પાિતા િરાવતી
અરજીઓ અંગે ધનણમય લઇ કૃધિ અને સહકાર ધવભાગના પરરપિ કર્ાંકઃકઅસ/૧૦૧૦/૧૮૮૭/ક.૫
તા. ૧૮/૧૦/૨૦૧૧ર્ાં સુચવવાર્ાં આવેલ પધ્િધત અનુસાર કરવાનો રહેશે અન્યથા કુલ પાિતા
િરાવતી અરજીઓ પૈકી કોમ્પુટરાઇઝ લોટરી પધ્િધત અપનાવી લક્ષાંકની ર્યામદાર્ાં લાભાથી
સીલેક્ટ કરી ઉપરોક્ત તા. ૧૮/૧૦/૨૦૧૧ ના પરરપિર્ાં સુચવેલ પધ્િધત અનુસાર સક્ષર્
અધિકારીએ ર્ંજુર કરવાની રહેશે.ર્ંજુરી પિ સાથે ધનયંિણ અધિકારીએ તૈયાર કરે લ ર્ાગમદધશિકા
આપવાની યયારબાદ i-khedut પોટમ લ ર્ાં ર્ંજુર કરનાર અધિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રીના લોગીન
એકાઉંટર્ાં અરજી ર્ંજુર કયામ ની ઓનલાઇન નોિણી કરવાની રહેશે.
ુ સાધિ સામગ્રીિી ચકાસણી
(૪) માંજુર થયેલ કેસોિી સબાંનધત અરજદારોિે જાણકારી આપવા અિે ઇિપટ
કરવા બાબત (અરજી પત્રકિા ભાગ-૪)
 યોજના હેઠવના ઘટક ર્ાટે ર્ંજુર કરાયેલ અરજીઓની સબંધિત અરજદારોને તેઓના સરનાર્ે
લેખીત/ઉપરાંત જ્યાં શક્ય હોય યયાં એસએર્એસ(sms) /ઇ-ર્ેઇલથી પણ જાણ કરવાની રહેશે. જે
ઘટકો ર્ાટે રાજય સરકારે ઉયપાદકો/વેન્ડરને એમ્પેનલ કરે લ છે તેર્ાં લાભાથીએ તેઓની પસંદગી

અનુસાર ઘટકના ર્ોડલની એમ્પેનલ ર્ેન્યુફેકચરર/વેન્ડરના ઓથોરાઈઝડ ડીલર પાસેથી ખરીદી
કરી તે અંગેના જરૂરી આિાર પુરાવા કચેરીના અધિકૃત અધિકારી/કર્મચારી સર્ક્ષ ચકાસણી/ખાિી
અથે નીયત સર્યર્યામદાર્ાં રજુ કરવાના રહેશે. આ ર્ાટે કચેરીના જવાબદાર અધિકારીએ
ગાર્ડાર્ાં કેમ્પ ગોઠવી ચકાસણી/ખાિીની કાયમવાહી હાથ િરશે. યયારબાદ સયવરે જવાબદાર
અધિકારીએ i-khedut પોટમ લ ઉપર પોતાના લોગઇન એકાઉન્ટર્ાં યોજનાના લાભાથીના સ્ટેટસ
અપડેટ કરવાના રહેશે
ુ વણીિી કાયાપધ્ધનત (અરજી પત્રકિા ભાગ-પ)
(પ) ઘટક ખરીદી માટે સિાયિી ચક
યોજના હેઠવના ઘટક દીઠ ર્ંજુર થયેલા તેર્જ ધનયર્ોનુસાર
ં
ઘટકની ચીજ વસ્તુની ખરીદી બાદ સબંિીત
અરજદારની અરજી પિકના ભાગ-૫ ર્ાં ર્ંજુરી આપી સક્ષર્ અધિકારી એ i-khedut પોટમ લ ઉપર પોતાના
login એકાઉન્ટર્ાં યોજનાના લાભાથીના સ્ટેટસ અપડેટની એન્્ૃી કરવાની રહેશે. સહાય ચુકવવાની
પાિતા િરાવતા કેસોની યાદીના i-khedut પોટમ લ થકી ધપ્રન્ટ આઉટ ર્ેવવી અધિકૃત અધિકારીએ
સહી/સીકકા કરી જયાં લાગુ પડતા હોય યયાં જજલ્લા કક્ષાના અધિકારી ર્ારફતે સબંધિત નોડલ એજન્સીને
ર્ોકલવાનો રહેશે કે જેથી નોડલ એજન્સી જે તે અરજદારના બેંક એકાઉન્ટર્ાં સહાયની રકર્ ઓનલાઇન
ચુકવણી કરી શકે

પહરનશષ્ટ-૫
(બ) વ્યહકતગત લાભાથી લક્ષી- એટસોસા સિાય િેઠળિા ઘટકો માટે
દા.ત. બીજ ધનગર્ ના અધિકૃત ડીલરો પાસેથી ર્ેવવવાના થતા ઘટકો જેર્ કે બબયારણ કીટ વગેરે.
(૧) પ ૂવા માંજુરી મેળવી ઘટકિા લાભ મેળવવાિી કાયાપધ્ધનત
ૂ ોએ પોતાની બાયોર્ેટીક ઓવખ આિારે ઓનલાઇન અરજી
(ક) i Kisan પોટમ લ ઉપર રજીસ્ટડમ થયેલા ખેડત
કરી બબજ ધનગર્ના પસંદગીના અધિકૃત ધવકેતા ના નાર્ે ઓનલાઇન ર્ંજુરીપિ ધપ્રન્ટ કરાવવાનુ ં રહેશે
(ખ) અન્યથા અરજદારે ધનયત નમુનાર્ાં સબંધિત કચેરી ખાતે અરજી રજુ કરવાની રહેશે. કચેરીના અધિકૃત
અધિકારી/કર્મચારીએ તા. ૨૦.૨.૨૦૧૪ના જી.આર. કર્ાંકઃપરચ-૧૦૨૦૧૪-૩૪-ક-૫ મુજબ રદન-ર ર્ાં i
Kisan પોટમ લ એકાઉન્ટર્ાં પોતાના લોગ ઇન એકાઉન્ટર્ાં અરજીની ઓનલાઇન નોંિણી કરવાની રહેશે અને
અરજદારની પસંદગીના બબજ ધનગર્ના અધિકૃત ડીલરના નાર્ની ધપ્રન્ટ આઉટ કાઢી અરજદારને ર્ોકલી
આપવાની રહેશે
(ગ) એટ સોસમ સહાય હેઠવના ઘટકો ખરીદવાની પધ્િધત
અરજદારે ધનયત સર્યર્યામદાર્ાં ડીલરના નાર્ે ર્ંજુરી પિ કઢાવેલ છે તે ર્ંજુરીપિની એક નકલ રજુ કરી
રાહતદર મુજબ ઇનપુટ/સાિન સાર્ગ્રી ખરીદી શકશે. બબજ ધનગર્ના અધિકૃત ડીલરે i Kisanપોટમ લર્ાં
તેઓના લોગઇન એકાઉન્ટર્ાં ર્ંજુરીપિ નંબર, બીલ નંબર, તારીખ ધવગેરેની રદવસ-૨ ઓનલાઇન નોંિણી
કરવાની રહેશે.
(૨) પ ૂવા માંજુરી મેળવ્યા નસવાય ઘટકિા લાભ મેળવિાર લાભાથીઓ માટેિી કાયાપધ્ધનત

જો કોઇ પાિતા િરાવતા લાભાથીએ ઉપર જણાવેલ રીતે ર્ંજુરી પિક વગરની ઘટક પ્રર્ાણેની ચીજ
વસ્તુઓ ર્ેવવવા બબજ ધનગર્ના અધિકૃત ડીલરનો સંપકમ કયો હશે તેર્ને એટસોસમ સહાય હેઠવના ઘટકોનુ ં
પાિતા િરાવતા લાભાથીઓને ધવતરણ/વેચાણ કયામ બાદ તરત iKisan પોટમ લર્ાં પોતાના login
એકાઉન્ટ લાભાથીની ધવગતો , બીલનંબર, તારીખ, વસ્તુ ધવ. ની ઓન લાઇન એન્ટ્રી કરવાની રહેશે
(૩) સીડ કોપોરે શિિા જે અનધકૃત નવક્રેતાઓએ એટસોસા સિાયવાળા ઘટકોન ાંુ વેચાણ કરે લ છે તેઓ iKisan
પોટમ લર્ાં પોતપોતાના login એકાઉન્ટ થકી ધપ્રન્ટ આઉટ કઢાવી સબંધિત કચેરી ખાતે રજુ કરવાની રહેશે.
સક્ષર્ અધિકારીએ લાભાથીઓના સહાયના કલેઈર્ ર્વે લ છે તે અંગે યોગ્ય ચકાસણી કરી પ્રર્ાણપિ આપી
સહી ધસકકા સાથે ચુકવણા ર્ાટે સબંધિત સબંધિત નોડલ એજન્સીને ર્ોકલવાના રહેશે.

૪. કબુલાત નામુ ં
અર્ો શ્રી ....................................................................ગાર્........................તા........................જજ..... ના
ૂ છીએ અને
અનુસબુ ચત જાધત/ અનુસબુ ચત જન જાધત/ અ ન્ય જાધતના સીર્ાંત/નાના/ર્ોટા/સ્ત્રી/પુરૂિ ખેડત
૮-અ પ્રર્ાણે ...............હેક્ટર જર્ીન િરાવીએ છીએ. વિમ ૨૦૧૭-૧૮ ર્ાં એટસોસમ સહાયના
ઘટક..................ર્ાં ર્ેં આ અગાઉ અન્ય કોઇ ડીલર કે આપની પાસેથી સહાય ર્ેવવેલ નથી. તેની કબુલાત
આપુ છં. જો અર્ારા દ્વારા નીધત ધનયર્ો કરતા વિારે જથ્થો ર્ેવવવાર્ાં આવેલ હશે તો તેની થતી સહાયની
રકર્ ભરપાઇ કરવા અર્ેં બંિાયેલ છીએ.

તા-.......................
ૂ ની સહી.
ખેડત

સ્થવ-........................

પ્રકરણ-૧૪
આવેલ રાિતો, પરનમટ કે અનધકૃત મેળવિારિી નવગતો
---ર્ારહતી શુન્ય છે .---

પ્રકરણ-૧૫
કાયો કરવા માટે િક્કી કરે લા ધોરણો
-----------નથી---------પ્રકરણ-૧૬ વીજાણરૂુ પે ઉપલબ્ધ માહિતી
વખતોવખત એગ્રી સેન્સસ યોજિાિો અિેવાલ ઇન્ટરિેટ/ખાતાિી વેબસાઇટ
ુ વામાાં આવે છે .
ઉપર મક
પ્રકરણ-૧૭
માહિતી મેળવવા માટે િાગહરકોિે ઉપલબ્ધ સવલતોિી નવગતો
૧. નોટીસ બોડમ
૨. પ્રો-એક્ટીવ ડીસ્ક્લોઝર

